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Vreemder
dan fictie
Op zoek naar De Bouwkeet,
een dependance van het
Stedelijk Museum op IJburg.

D

e jonge vrouw in de auto
voor mij droeg een zwarte
hoofddoek. Dat mag van
mij, maar toen ze een koffiebeker en een papieren
boterhamzak uit het raam flikkerde,
kon ik niet nalaten vermanend te
toeteren. Met een minachtende blik
stak ze haar middelvinger op.
Integratie geslaagd.
Ik reed verder, over de Enneüs
Heermabrug de IJburglaan op. Bij
de Cas Oorthuyskade, waar ooit de
Vomar en de eerste snackbar van IJburg stonden, was nu een bouwput
van formaat. Een billboard vermeldde dat hier Solids is gepland:
‘een nieuw huurconcept in Amsterdam’. ‘Bepaal zelf de bestemming,
indeling, grootte en prijs.’
Dat klonk me als muziek in de
oren – doe mij maar tweehonderd
vierkante meter voor driehonderd
euro – maar nu was ik op zoek naar

Mattthijs Bosman werkt aan zijn ‘onvoorstelbare scenario’s voor een maakbare samenleving’.

De Bouwkeet, een dependance van
het Stedelijk Museum. Niet voor
kunst, dat is zó achterhaald, zó
twintigste-eeuws, maar om mezelf
in de strijd te gooien. ‘Stel vragen,
geef je mening, ontmoet kunstenaars, vormgevers en fotografen,
leer anders kijken, kom koffie drinken en ontdek wat een museum
zonder muren is.’
Volgens de folder – ‘Het Stedelijk
Museum dicht? Welnee!’ – moest ik
op de Willy Mullenskade zijn, blok
35, halte Ruisriet. Bijna aan het einde van de bewoonde wereld vond ik
wat ik zocht. De Bouwkeet bleek
een container te zijn, die post-postmodern met gebeitst hout was betimmerd.
Binnen werd ik vriendelijk ontvangen door een jonge jongen met zwart
opgemaakte ogen, een geel kruis om
zijn nek en een groene broek aan.
Hij heette Gert van de Werken en

vertelde dat hij stage loopt bij het
museum. Gert (Dordrecht, 1984)
schonk een cappuccino in en overhandigde me een rode pijl die ik als
een broche op mijn revers kon spelden. “De pijl staat symbool voor de
beweging en de verandering waar
het Stedelijk nu in zit.”

Voor een echte
kunstenaar moest ik in
het winkelcentrum zijn
Ik bladerde ondertussen door een
boekje met foto’s van de iconen uit
het oude museum: Karel Appel,
Keith Haring, Anselm Kiefer, Barnett Newman, Andy Warhol, Willem de Kooning, Jeff Koons, Roy
Lichtenstein, Rob Birza, Pablo Picasso, Wessel Couzijn, Ernst Lud-

punt 5: winkels dicht op zondag

‘Geen toerisme in Noord’
Waarom wilde Noord de winkels
op zondag eigenlijk open hebben?
Het stadsdeel wilde de grote winkels in Noord tegemoetkomen, die
concurrentie ondervinden van winkels in het centrum. Die mogen al
lang op zondag open zijn om toeristen te gerieven. Een supermarktondernemer in Noord vroeg ontheffingen aan voor feestdagen die in
Nederland eigenlijk niet gevierd
worden, zoals de Tsjechische Johannes Husdag of het Belgische
Hoppefeest. Het dagelijks bestuur
van Noord verleende de ontheffingen, maar wilde de zaak beter regelen. In december stemde de deelraad voor het instellen van ‘een toeristisch regime’, waardoor alle winkels in Noord vanaf 1 januari ’s zondags geopend konden zijn.
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Noord wel een toeristisch ge2De Isbied?
voorzieningenrechter heeft korte metten gemaakt met de grondslag van het toeristische regime in
Noord. Er zijn volgens hem geen
toonaangevende attracties die toeristen trekken. Het stadsdeel maakt
daarom oneigenlijk gebruik van de
Winkeltijdenwet. Volgens de rechter heeft Noord slechts toeristische
ambities.
Het stadsdeel denkt daar anders
over en wijst op de meer dan één
miljoen toeristen in Waterland per

De voorzieningenrechter
maakte gisteren een einde
aan de zondagopenstelling
van winkels in Noord. Dat
kan elders gevolgen
hebben.
jaar, de zeventigduizend bezoekers
van de camping in het Vliegenbos
en de toenemende aantrekkingskracht van de noordelijke IJoevers.
Hoe wordt gereageerd op de beslissing van de rechter?
De kleine ondernemers van winkelcentrum De Banne zijn tevreden. Zij
wisten de rechter ervan te overtuigen dat zij marktaandeel verliezen
door de zondagopenstelling van de
grote supermarkten. Bij het stadsdeel heerst teleurstelling. Drie
supermarkten waren al elke zondag
open en vanaf 1 april wilden alle
ondernemers in winkelcentrum Boven ’t IJ hetzelfde doen. Het stadsdeel overwoog kleine gedupeerde
ondernemers te compenseren.
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het nu verder?
4OverHoeeenmoetmaand
moeten de winkels
in Noord zondag weer gesloten zijn.
Ook zal een bezwarencommissie
zich nog over de kwestie uitspre-

wig Kirchner, Donald Judd, Bruce
Nauman en Frank Stella – om er
maar een paar te noemen. Terstond
werd ik overvallen door een ernstig
gevoel van heimwee. Wat nou beweging en verandering? Mooie
schilderijen wil ik zien!
Verteerd door weemoed en verlangen liet ik Gert alleen. Naast De
Bouwkeet stond het Blauwe Huis –
‘een plek voor het ongeplande’ –
maar ik wilde nu wel eens een echte kunstenaar ontmoeten en daarvoor moest ik naar het winkelcentrum. Ene Mattthijs Bosman zou
daar de hele middag werken aan
‘onvoorstelbare scenario’s voor een
maakbare samenleving’.
Ik vond Matthijs bij de lift naar de
parkeergarage. Hij zat achter een
laptop en elk woord dat hij tikte,
verscheen ook op een scherm dat
vanaf de straat te zien was. Matthijs
(Eindhoven, 1976) had al twee sce-

Welke gevolgen heeft dit buiten
Noord?
5Tegenstanders
van de vaste koopzondag in Zuidoost, Oud-West of
Zeeburg staan sterker met deze uitspraak van de rechter. Als zij bezwaar maken, zal aangetoond moeten worden dat van een toeristisch
gebied sprake is.
Gisteren werd op stedelijk niveau
overlegd over de gevolgen van het
besluit van de rechter. Eén van de
mogelijkheden is heel Amsterdam
tot toeristisch gebied te verklaren.
Maar ook dan kan de uitspraak van
de rechter búiten Amsterdam gevolgen hebben. De toeristische kwaliteiten van bijvoorbeeld Almere
zijn net zo twijfelachtig als die van
Noord, al is daar in tegenstelling tot
in Noord wel een VVV-vestiging.
JOOST ZONNEVELD

nario’s af en stond op het punt het
derde te deleten. “Het zijn gedachten die in me opkomen, geen concrete voorstellen, dus waarom zou
ik die bewaren? Ook op IJburg zal
onvermijdelijk het leven toeslaan
en de geschiedenis het overnemen
van de verwachtingen. De waarheid is altijd vreemder dan fictie.”
Snel wierp ik een blik op de tekst,
die handelde over het Theo van
Goghpark, dat in 2064 wordt omgetoverd tot de grootste openluchtstudio van Nederland. Maar toen drukte Matthijs op een knop en begon hij
aan Scenario 4. “Ik ga nu schrijven
dat de gebouwen op IJburg de fundamenten vormen van stiekem geplande hoogbouw. IJburg als Manhattan, dat is het idee. Het ontspoort voortdurend.”
Net echt.
frenk@parool.nl

‘Morgensterren’
vrijwel onvindbaar
Van een verslaggever

ken. Het oordeel van de rechter zal
daarbij zwaar wegen en het is gebruikelijk dat het stadsdeel het oordeel van zo’n bezwarencommissie
overneemt. Intussen zal een nieuw
steekspel volgen, waarbij ondernemers zullen proberen andere manieren te vinden om op zondagen of
in de avonden open te gaan. Mogelijk zal het stadsdeel met een nieuw
besluit trachten de verruiming van
openingstijden alsnog mogelijk te
maken.
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AMSTERDAM – Ambtenaren van
stadsdeel Oud-Zuid hebben een
half jaar lang vergeefs gezocht
naar mensen die door afval speuren naar bruikbare spullen.
Van april tot en met oktober 2008
zijn de ambtenaren ’s morgens
vroeg en ’s avonds laat op pad gegaan om te zoeken naar zogeheten
‘morgensterren’ en ‘nachtvlinders’,
omdat vaak opengescheurde vuilniszakken werden gevonden waar-

uit afval was gaan rondzwerven.
Gedurende het half jaar van onderzoek troffen de ambtenaren slechts
vier personen aan die afval doorzochten. Het stadsdeelbestuur
heeft daarom besloten geen vaste
surveillance in te stellen. “Het kost
veel en het resultaat is nihil,” oordeelt het bestuur.
De ambtenaren stelden vast dat
vooral ook onvermoede daders de
vuilniszakken stukmaakten: vaak
bleken grote vogels de zakken te
hebben opengepikt, op zoek naar
voedsel.

Coffeeshophouders
boos weg uit overleg
Van een verslaggever
AMSTERDAM – Coffeeshophouders in de binnenstad zijn gisteren uit protest weggelopen uit
een overleg met wethouder Lodewijk Asscher over de toekomst
van het Wallengebied.
De coffeeshophouders vinden dat
zij door de gemeente ten onrechte
worden afgeschilderd als onderdeel
van de ‘criminele infrastructuur’.

Volgens de plannen moet ongeveer
de helft van de coffeeshops in het
Wallengebied verdwijnen.
Daarmee doet de gemeente geen
recht aan de praktijk, vinden de
cannabisdetaillisten. Er vindt intensieve controle plaats op de coffeeshops en er worden volgens de
eigenaren weinig overtredingen
vastgesteld.
Bovendien dragen de coffeeshops
bij een het unieke karakter van Amsterdam.

